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INFO FISCAL 
CUPRINS  
Modificări legislative privind: 

1. Codul fiscal 
2. Codul de procedură fiscală 
3. Legislația muncii și contribuții sociale 
4. Contribuții la fonduri speciale, alte taxe 
5. Alte reglementări pentru mediul de afaceri 

 

NOTA 

Această publicaţie are un scop pur 
informativ. Nu ne asumăm nicio 
responsabilitate pentru eventualele 
pierderi rezultate ca urmare a 
acţiunilor întreprinse pe baza 
informaţiilor conţinute de aceasta 
publicaţie.  
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M. Of. nr. 817/ 3 noiembrie 2015 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
50/2015 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a 
Legii nr. 207/2015 privind Codul de 
procedură fiscală. 
Comentarii 
Modificările aduse noului Cod fiscal și noului Cod de 
procedură fiscală au fost transmise în Tax focus nr. 
44/4 noiembrie 2015. 

Modificările aduse prin OUG nr. 50/2015 vor intra în 
vigoare la data de 1 ianuarie 2016. 

M. Of. nr. 823/ 4 noiembrie 2015 

Ordonanţa de urgenţă nr. 51/2015 privind 
unele măsuri pentru realizarea de investiţii 
la operatorii economici din industria de 
apărare şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative 
Prin OUG nr. 51/2015, după punctul 34 de la art. 7 
alin. (1) Cod fiscal, se introduc două noi puncte, 
punctele 35 şi 36, cu următorul cuprins: 

"35. reţinere la sursă, numită şi reţinere prin stopaj 
la sursă - metodă de colectare a impozitelor şi 
contribuţiilor sociale obligatorii prin care plătitorii de 
venituri au obligaţia, potrivit legii, de a le calcula, 
reţine, plăti şi declara; 

36. impozite şi contribuţii sociale obligatorii cu 
reţinere la sursă sau reţinute prin stopaj la sursă - 
acele impozite şi contribuţii sociale reglementate în 
prezentul cod pentru care plătitorii de venituri au 
obligaţia să aplice metoda privind reţinerea la sursă 
sau reţinerea prin stopaj la sursă." 

 
M. Of. nr. 842/ 12 noiembrie 2015 

Ordinul președintelui ANAF/președintelui 
CNAS nr. 2791/994 pentru aprobarea 
Procedurii privind structura informaţiilor şi 
periodicitatea transmiterii între Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală şi Casa 
Naţională de Asigurări de Sănătate a 
informaţiilor privind lista persoanelor fizice 
înregistrate în Registrul unic de evidenţă al 
asiguraţilor din Platforma informatică din 
asigurările de sănătate, în vederea anulării 
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate 
datorate de către persoanele fizice 

exceptate de la plata contribuţiei de 
asigurări sociale de sănătate, începând cu 
data de 1 ianuarie 2012 şi până la data 
intrării în vigoare a prevederilor art. I pct. 17 
şi 18 din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2015 
pentru modificarea Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal. 
M. Of. nr. 874/ 23 noiembrie 2015 

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 
3831/2015 pentru aprobarea Procedurii de 
aplicare a prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 44/2015 privind 
acordarea unor facilităţi fiscale în cazul 
creanţelor administrate de către organul 
fiscal central. 
Comentarii 
Aspecte privind Procedura de aplicare a OUG nr. 
44/2015 au fost transmise în Tax focus nr. 48/24 
noiembrie 2015, iar facilitățile fiscale acordate prin 
OUG nr. 44/2015 au fost detaliate în Tax focus nr. 
43/22 octombrie 2015. 

M. Of. nr. 875/ 23 noiembrie 2015 

Decizia ÎCCJ nr. 17 din 5 octombrie 2015 
referitoare la interpretarea şi aplicarea 
unitară a dispoziţiilor art. 19 din Codul de 
procedură penală  
Comentarii 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul 
competent să judece recursul în interesul legii, a 
stabilit că în cauzele penale având ca obiect 
infracţiunile de evaziune fiscală prevăzute în Legea 
nr. 241/2005, instanţa, soluţionând acţiunea civilă, 
dispune obligarea inculpatului condamnat pentru 
săvârşirea acestor infracţiuni la plata sumelor 
reprezentând obligaţia fiscală principală datorată şi 
la plata sumelor reprezentând obligaţiile fiscale 
accesorii datorate, în condiţiile Codului de 
procedură fiscală. 

M. Of. nr. 879/ 24 noiembrie 2015 

Ordinul președintelui ANAF nr. 2963/2015 
pentru aprobarea procedurii de aplicare a 
Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2015, 
aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor 
publice nr. 837/2015, precum şi a modelului 
şi conţinutului formularului 602 „Declaraţie 
pe propria răspundere pentru exceptarea de 
la plata contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate a persoanelor fizice care realizează 
venituri din cedarea folosinţei bunurilor“. 
Comentarii 
Decizia Comisiei fiscale centrale (CFC) nr. 2/2015 
vizează exceptarea de la plata contribuției de 
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asigurări sociale de sănătate a unor persoane care 
obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor. 

Potrivit Deciziei CFC nr. 2/2015 sunt exceptate de la 
plata CASS următoarele persoane: 

1. persoanele fizice, indiferent de cetăţenie şi de 
domiciliul stabil sau reşedinţă, care deţin o asigurare 
socială de sănătate încheiată pe teritoriul altui stat 
membru al UE, SEE şi Confederaţiei Elveţiene sau 
în statele cu care România are încheiate acorduri 
bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru 
asigurarea de boală - maternitate, şi fac dovada 
valabilităţii asigurării; 

2. persoanele fizice, indiferent de cetăţenie, care au 
domiciliul ori reşedinţa într-un stat cu care România 
nu are încheiate acorduri privind sistemele de 
securitate socială sau care nu intră sub incidenţa 
legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii 
sociale şi care nu beneficiază de prelungirea 
dreptului de şedere temporară pentru o perioadă 
mai mare de 90 de zile. 

Detalii privind procedura de aplicare a acestor 
exceptări de la plata CASS au fost transmise prin 
Tax focus nr. 49/24 noiembrie 2015. 

M. Of. nr. 882/ 25 noiembrie 2015 

Legea nr. 290/2015 Lege pentru ratificarea 
Acordului dintre Guvernul României şi 
Guvernul Jersey privind schimbul de 
informaţii în domeniul fiscal, semnat la 
Londra la 1 decembrie 2014. 
Comentarii 
Prin acest acord, se asigură asistenţă prin schimb 
de informaţii considerate relevante pentru 
administrarea şi aplicarea legislaţiei interne a 
părţilor referitoare la impozitele de orice fel şi natură 
acoperite de acord şi percepute în numele părţilor. 
Schimbul de informații include informaţii relevante 
pentru determinarea, stabilirea şi colectarea unor 
astfel de impozite, recuperarea şi executarea 
titlurilor de creanţă sau investigarea ori urmărirea 
penală a aspectelor fiscale. 

 
M. Of. nr. 818/ 3 noiembrie 2015 

Legea nr. 254/2015 pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
36/2014 privind modificarea şi completarea 
Legii nr. 18/2014 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 52/2011 privind 
exercitarea unor activităţi cu caracter 
ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi 
pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea 
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. 

Comentarii 
Legea aprobă OUG nr. 36/2014 cu modificări. 
Astfel: 

- se completează lista instituțiilor publice care au 
calitatea de beneficiari potrivit Legii nr. 52/2011 
(în cadrul acestora se pot exercita activităţi cu 
caracter ocazional, desfăşurate de zilieri); 

- se completează lista domeniilor unde se poate 
presta munca necalificată cu caracter ocazional; 

- constituie contravenție și se sancționează cu cu 
amendă de la 1.000 la 5.000 de lei lipsa 
acordului pe care zilierul şi beneficiarul trebuie 
să-l exprime în scris pentru ca plata 
remuneraţiei să se realizeze cel mai târziu la 
sfârşitul săptămânii sau al perioadei de 
desfăşurare a activităţii. 

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 
52/2011 se vor modifica în 30 zile de la intrarea în 
vigoare a acestei legi. 

M. Of. nr. 825/ 5 noiembrie 2015 

Legea nr. 260/2015 privind modificarea alin. 
(5) al art. 529 din Legea nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătăţii. 
Comentarii 
Art. 529 se referă la organele de conducere ale 
CMDR (Colegiul Medicilor Dentiști din România). 

M. Of. nr. 837/ 10 noiembrie 2015 

1. Ordinul ministrului muncii, familiei, 
protecției sociale și persoanelor vârstnice 
nr. 2184/2015  pentru stabilirea valorii 
nominale indexate a unui tichet de masă 
pentru semestrul II al anului 2015. 
Comentarii 
Conform Ordinului nr. 2184/2015, începând cu luna 
noiembrie, valoarea nominală indexată a unui tichet 
de masă, pentru semestrul II al anului 2015, se 
menține la aceeași valoare ca și în primul semestru 
- 9,41 lei. 

2. Ordinul ministrului muncii, familiei, 
protecției sociale și persoanelor vârstnice 
nr. 2185/2015 privind stabilirea valorii sumei 
lunare indexate care se acordă sub formă 
de tichete de creşă pentru semestrul II al 
anului 2015 

Comentarii 
Conform Ordinului nr. 2185/2015, începând cu luna 
noiembrie, valoarea lunară indexată a unui tichet de 
creșă, pentru semestrul II al anului 2015, se menține 
la aceeași valoare ca și în primul semestru - 440 lei. 

M. Of. nr. 876/ 24 noiembrie 2015 

Decizia ÎCCJ nr. 22 din 19 octombrie 2015 
privind examinarea recursului în interesul 
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legii declarat de procurorul general al 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie privind interpretarea şi 
aplicarea dispoziţiilor art. 141 din Legea nr. 
53/2003 - Codul muncii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
raportat la art. 8 din Ordonanţa Guvernului 
nr. 99/2000 privind comercializarea 
produselor şi serviciilor de piaţă, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
Comentarii 

ÎCCJ a stabilit că fapta angajatorului de a desfăşura 
activităţi de comercializare cu amănuntul a 
produselor nealimentare în punctele de lucru din 
centrele comerciale, în zilele de sărbători legale 
prevăzute de art. 139 alin. (1) din Codul muncii, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
nu întruneşte elementele constitutive ale 
contravenţiei prevăzute de art. 260 alin. (1) lit. g) din 
acelaşi cod, atunci când angajatorul şi-a îndeplinit 
obligaţiile prevăzute de art. 142 din acest act 
normativ. 

M. Of. nr. 885/ 26 noiembrie 2015 

Legea nr. 294/2015 pentru modificarea Legii 
nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii. 
Comentarii 
Modificările vizează organele de consucere ale 
Colegiului Medicilor din România (CMR) și 
Colegiului Farmaciștilor din România (CFR). 
 

 
M. Of. nr. 843 / 12 noiembrie 2015 
Legea nr. 269/2015 privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
4/2015 pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 82/2011 privind 
unele măsuri de organizare a activităţii de 
îmbunătăţiri funciare 

 
M. Of. nr. 818 / 3 noiembrie 2015 
Hotărârea președintelui Camerei 
consultanților fiscali nr. 8/2015 privind 
stabilirea cazurilor de incompatibilitate în 
efectuarea activităţii de consultanţă fiscală. 

M. Of. nr. 820/ 4 noiembrie 2015 

Hotărârea președintelui Camerei 
Consultanților Fiscali nr. 9/2015 privind 
eliminarea din Programul anual de pregătire 
profesională continuă a consultanţilor 
fiscali a sistemului de învăţământ e-learning 
M. Of. nr. 824/ 4 noiembrie 2015 

Hotărârea Guvernului nr. 915/2015 privind 
stabilirea criteriilor pentru oprirea 
funcţionării ori utilizării construcţiilor sau 
amenajărilor determinate de încălcarea 
gravă a cerinţei de securitate la incendiu în 
ceea ce priveşte periclitarea vieţii 
ocupanţilor şi forţelor de intervenţie, 
neasigurarea stabilităţii elementelor 
portante, respectiv a limitării propagării 
focului şi fumului în interiorul edificiului şi 
la vecinătăţi. 
M. Of. nr.826/ 5 noiembrie 2015 

Legea nr. 261/2015 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul 
de autor şi drepturile conexe. 
M. Of. nr.828/ 5 noiembrie 2015 

Ordonanţa de urgenţă nr. 52 din 3 noiembrie 
2015 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 307/2006 privind apărarea 
împotriva incendiilor.  
M.Of. nr. 839/ 10 noiembrie 2015 

Legea nr. 267/2015 privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
91/2014 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
28/1999 privind obligaţia operatorilor 
economici de a utiliza aparate de marcat 
electronice fiscale 
Comentarii 
Prin Legea nr. 267/2015 au fost aduse următoarele 
modificări:  

- nu este obligatorie utilizarea casei de marcat 
fiscale pentru încasarea contravalorii energiei 
electrice şi termice, a gazelor naturale, a apei şi 
canalizării, a serviciilor de telefonie, inclusiv de 
telefonie mobilă, de poştă şi curier, de 
salubritate, de televiziune, inclusiv prin cablu, de 
internet. 

- nu mai este obligatorie emiterea de chitanțe 
pentru vânzarea obiectelor de cult şi serviciilor 
religioase prestate de instituţiile de cult. 

M.Of. nr. 842/ 12 noiembrie 2015 

Rectificare din 12 noiembrie 2015 la anexa 
nr. 2 la Ordinul ministrului finanţelor publice 

F O N D U R I  SP E C I A L E ,  
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nr. 897/2015 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind reflectarea în 
contabilitate a principalelor operaţiuni de 
fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a 
societăţilor, precum şi de retragere sau 
excludere a unor asociaţi din cadrul 
societăţilor, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 711 şi 711 bis din 22 
septembrie 2015 
M.Of. nr. 858/ 18 noiembrie 2015 

Ordinul președintelui INS nr. 501/2015 
privind pragurile valorice Intrastat pentru 
colectarea informaţiilor statistice de comerţ 
intracomunitar cu bunuri în anul 2016.  
Comentarii 
Pentru anul 2016, pragurile valorice INTRASTAT 
rămân neschimbate față deanul 2015, după cum 
urmează: 

− 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de 
bunuri; şi 

− 500.000 lei pentru introduceri intracomunitare 
de bunuri. 

Operatorii economici care în cursul anului 2015 au 
efectuat schimburi debunuri cu statele membre ale 
UE și a căror valoare anuală, separat pentrucele 
două fluxuri, depăşeşte valoarea pragurilor 
INTRASTAT stabilite, auobligația de a completa și 
transmite la INS, începând cu luna ianuarie 
2016,declaraţii statistice INTRASTAT. 

Pot deveni furnizori de date INTRASTAT în cursul 
anului viitor și alţi operatorieconomici care 
realizează schimburi intracomunitare de bunuri a 
căror valoarecumulată de la începutul anului 
depăşeşte pragurile INTRASTAT stabilitepentru 
anul 2016. În acest scop, operatorii economici au 
obligația de acompleta și transmite declaraţii 
statistice INTRASTAT începând din luna încare 
valoarea cumulată de la începutul anului 2016, pe 
cele două fluxuri,depăşeşte pragurile stabilite, 
separat pentru expedieri şi, respectiv, introduceri de 
bunuri. 

Acest ordin abrogă Ordinul președintelui INS nr. 
567/2014 privind pragurile valorice Intrastat pentru 
colectarea informațiilor statistice de 
comerțintracomunitar cu bunuri în anul 2015. 

M. Of. nr. 870/ 20 noiembrie 2015 

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 
3832/2015 privind modificarea şi 
completarea Ordinului ministrului finanţelor 
publice nr. 1.870/2004 pentru aprobarea 
Instrucţiunilor de completare a numărului 
de evidenţă a plăţii. 
 
 

Comentarii 
Conform acestui ordin, prevederile OMFP nr. 
1870/2004 se suspendă pentru perioada 1 ianuarie 
2016 - 31 decembrie 2016. Cu toate acestea, OMFP 
nr. 1870/2004 va continua să se aplice pentru 
pentru contribuabilii care aleg să plătească:  

  (i) o obligaţie fiscală stabilită de organele de 
inspecţie fiscală,  

  (ii) amenzi de orice fel stabilite potrivit legii,  

  (iii) timbrul de mediu pentru autovehicule,  

  (iv) o obligaţie fiscală cuprinsă într-o decizie de 
amânare la plată a obligaţiilor fiscale, emisă în baza 
OUG nr. 50/2013,  

  (v) o obligaţie fiscală accesorie cuprinsă într-o 
decizie referitoare la obligaţiile de plată accesorii 
comunicată potrivit legii. 

Cu privire la Instrucțiunile de completare a 
numărului de evidență a plății, modificările au în 
vedere: 

− completarea codului obligației bugetare, a 
perioadei de raportare și a scadenței obligației 
bugetare în cazul deciziilor referitoare la 
obligațiile de plată accesorii; 

− modul de completare a numărului de evidenţă a 
plăţii pentru achitarea unei obligaţii fiscale 
accesorii (dobândă sau majorare de întârziere) 
aferentă impozitului pe profit datorat de o 
persoană juridică română. 

M.Of. nr. 892/ 27 noiembrie 2015 

Ordinul comun al președintelui 
INS/ministrului muncii, familiei, protecției 
sociale și persoanelor vârstnice nr. 
513/2196/2015 privind modificarea şi 
completarea Clasificării ocupaţiilor din 
România - nivel de ocupaţie (şase 
caractere), aprobată prin Ordinul ministrului 
muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al 
preşedintelui Institutului Naţional de 
Statistică nr. 1.832/856/2011. 
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